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Ymddiheuriadau am Absenoldeb: 
 
Ni dderbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb. 
 

25. Datganiadau Buddiant 
 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Simon Hancock fuddiant personol yn eitem 7 - 
Trawsnewid Cyfleoedd Dydd, oherwydd ei fod yn Aelod o fwrdd Mencap Sir 
Benfro fel y'i penodwyd gan yr Awdurdod. 
 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Alison Tudor fuddiant personol, oherwydd ei bod yn 
cael ei chyflogi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Steve Alderman fuddiant personol yn eitem 7 - 
Trawsnewid Cyfleoedd Dydd, oherwydd bod ei wraig yn ymddiriedolwr i Paul 
Sartori  
 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Simon Hancock hefyd fuddiant personol, oherwydd 
ei fod yn Aelod ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
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26. Cofnodion y Cyfarfod blaenorol 

 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Paul Dowson; Eiliwyd gan y Cynghorydd Vic 
Dennis  
 

PENDERFYNWYD 
Bod y Cofnodion a gynhaliwyd ar 19 Tachwedd 2019 yn cael eu 
cymeradwyo fel cofnod cywir. 

 
27. 27. Cyflwyniadau Cyhoeddus / Gohebiaeth 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw gyflwyniadau/gohebiaeth gyhoeddus. 
 

28. Cyllideb Ddrafft Amlinellol y Cyngor Sir 2020-21 a’r Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig Amlinellol (MTFP) 2020-21 - 2023-24 
 
Cyflwynodd y Cadeirydd yr eitem gan dynnu sylw at y ffaith y gofynnwyd i'r 
Pwyllgor adolygu'r cynigion cyllidebol ar gyfer 2020/21. 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, gynigion y Gyllideb a dywedodd fod 
dewisiadau go iawn ar gael, a hynny am y tro cyntaf ers nifer o flynyddoedd. 
Cafwyd amlinelliad ganddo, ac yn sgil cyflwyno cyllidebau llinell wastad y llynedd 
meddai, a setliad cynyddol gan Lywodraeth Cymru, dywedodd y gellid darparu 
cyllideb uwch i rai gwasanaethau; fodd bynnag, byddai dal angen arbedion cost 
sylweddol o oddeutu £6 miliwn. Tynnodd sylw at y ffaith fod y Cabinet wedi 
ystyried ymgynghoriadau blaenorol, lle'r oedd preswylwyr wedi amlinellu eu 
meysydd gwasanaeth â blaenoriaeth wrth ystyried y gyllideb ddrafft. 
 
O ran cyfradd y Dreth Gyngor ar gyfer 2020/21, tynnwyd sylw at y ffaith pe bai'r 
Cyngor yn cymeradwyo cynnydd is na 5% yna byddai'n rhaid gwneud 
gostyngiadau pellach mewn costau mewn meysydd gwasanaeth â blaenoriaeth, 
a bod y meysydd gwasanaeth hyn eisoes dan bwysau aruthrol. Nodwyd mai 
Cyngor Sir Penfro sydd â'r Dreth Gyngor isaf yng Nghymru ar hyn o bryd a 
chyfeiriwyd at Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru sydd â lefelau isel tebyg, ac 
roedd y rhain yn ymgynghori ar godiadau Treth Gyngor uwch na 5%. 
 
Amlinellodd Aelod Cyllid y Cabinet y broses ymgynghori, proses oedd wedi 
cychwyn ar 6 Ionawr 2020. Tynnwyd sylw at y ffaith y byddai'r Cabinet yn 
ystyried holl ymatebion yr ymgynghoriad ochr yn ochr â barn y Pwyllgor Trosolwg 
a Chraffu ac yn darparu argymhellion terfynol i'r Cyngor ar 27 Chwefror 2020. 
Daeth i ben trwy dynnu sylw at seminar cyllideb ar gyfer Aelodau ar 17 Chwefror 
2020 ac anogodd yr Aelodau i fynychu ac i dynnu sylw at unrhyw bynciau 
penodol i'w trafod ar y diwrnod. 
 
Anerchodd Cyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai y 
Pwyllgor a nododd y pwysau ariannol sydd o fewn y Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Fodd bynnag, cafwyd amlinelliad ganddo o’r mesurau twf cefnogol 
o fewn y gyllideb yn sgil setliad Llywodraeth Cymru a fyddai’n cynorthwyo i 
leihau’r bwlch cyllido. 
 
Tynnodd y Cyfarwyddwr Adnoddau sylw at y ffaith y byddai, yn ôl 
amcanestyniadau cyfredol, cynnydd o 5% yn Nhreth Gyngor Band D yn galluogi 
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i’r Cyngor dderbyn cyfanswm o £14 miliwn mewn incwm ychwanegol, ac o'r 
incwm ychwanegol hwnnw, byddai'r dyraniad a gynlluniwyd i'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol o fewn y cynigion hynny yn £5 miliwn. 
 
Anerchwyd y Pwyllgor gan yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac 
ailadroddodd bod pwysau ariannol o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol, 
pwysau oedd yn cynnwys cynnydd uwchlaw chwyddiant yn yr isafswm cyflog. 
Tynnodd sylw at y pwysau o ran nifer y bobl sy'n defnyddio’r gwasanaeth 
cymorth a chymhlethdod y gefnogaeth sydd ei hangen. 
 
Bu’r Pwyllgor yn ystyried cynigion y Gyllideb a nodwyd y pwyntiau allweddol fel a 
ganlyn: 
 

 Dywedwyd, wrth wneud effeithlonrwydd cost, y dylai'r ffocws fod ar 
ansawdd a diogelwch defnyddwyr gwasanaeth a gofynnwyd am sicrwydd 
bod proses gadarn yn seiliedig ar risg ar waith. Cyfeiriodd Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai at y rhaglen effeithlonrwydd o ran sut 
roedd y galw yn y system yn cael ei reoli a thynnodd sylw at y ffaith fod 
ansawdd a diogelwch o'r pwys mwyaf wrth i'r Awdurdod barhau i gynnal 
systemau sicrhau ansawdd ar draws yr holl wasanaethau a gomisiynwyd; 
a chyfeiriodd at brosesau archwilio ar systemau mewnol. Nodwyd bod 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen wedi'i sefydlu yn y cyfarfod diwethaf i edrych ar 
y Fframwaith Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Gwasanaethau Plant ac 
Oedolion. 

 

 Cyfeiriwyd at bwysau cyllidebol sy’n deillio o leoliadau y tu allan i'r sir yn 
achos y Gwasanaethau Plant, a gofynnwyd sut oeddid yn mynd i’r afael â 
hynny ac a oedd datrysiad rhanbarthol ar gael. Tynnodd Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai sylw at y ffaith fod yr Ardan 
Gwasanaethau Plant yn gweithio'n rhagweithiol gyda theuluoedd i geisio 
negyddu'r angen am leoliadau anghenion cymhleth. Nodwyd bod 
cydweithredu rhanbarthol parhaus yn digwydd mewn perthynas â 
darpariaeth anghenion cymhleth a bod eiddo wedi'i brynu gan ddefnyddio 
cyllid o'r gronfa gofal cydweithredol fel darpariaeth cynnal rhieni a phlant a 
fyddai'n cael effaith yn y ddarpariaeth sirol. Tynnwyd sylw at y ffaith bod y 
fframwaith maethu Cenedlaethol yn gwella arfer ar draws ystod eang o 
agweddau yn ymwneud â maethu, ac roedd hyn yn cynnwys gwella o ran 
recriwtio a chadw gofalwyr maeth mewnol. 

 

 Gwelwyd nad oedd buddsoddi sylweddol mewn Gofal Cymdeithasol o dan 
y Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf, a nodwyd bod darpariaeth gofal dydd a 
lleoliadau gofal preswyl yn feysydd oedd yn galw am fuddsoddi ynddynt. 
Amlinellwyd y broses Bid Cyfalaf newydd a dywedodd Cyfarwyddwr yr 
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai y byddai cais cyfalaf yn cael ei 
gyflwyno o ran cynnig cyfleoedd dydd. Tynnwyd sylw hefyd at yr angen i 
ddatblygu opsiynau nyrsio preswyl tymor hir ynghyd â'r cyswllt â thai ar 
gyfer cynigion buddsoddi cyfalaf posibl. 

 Dywedwyd nad oedd y ceisiadau posibl y tynnwyd sylw atynt yn cael eu 
hadlewyrchu yn y cynigion cyllideb cyfredol. Adroddodd y Pennaeth Gofal 
Oedolion a Thai am rai prosiectau rhaglenni cyfalaf trwy gyllid rhanbarthol. 
Eglurwyd hefyd gan y Cyfarwyddwr Adnoddau mai ond y bidiau cyfalaf 
cymeradwy oedd yn rhaglen gyfalaf y cynigion, a bod llawer o brosiectiau 
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arfaethedig eraill nad oedd â chynigion cyfalaf wedi'u cymeradwyo hyd 
yma. 

 

 Mewn ymateb i ymholiad ynghylch a oedd asesiad effaith cydraddoldeb 
wedi ei gynnal ar y cynigion drafft dan adran 149 y Ddeddf Cydraddoldeb 
2010, tynnwyd sylw at waith parhaus y Rheolwr Cynllunio Corfforaethol yn 
y maes hwn. Nodwyd y byddai'n cael ei gwblhau erbyn diwedd y cyfnod 
ymgynghori. 

 

 Lleisiwyd pryderon yn ymwneud â digartrefedd o ran amcanestyniadau ar 
gyfer digartrefedd a sut yr oeddid yn mynd i'r afael â’r mater. Dywedodd 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai y byddai'n rhoi’r 
wybodaeth honno sy'n ymwneud â'r amserlen alwadau i'r holl Aelodau a 
thynnodd sylw at brosiect peilot gydag awdurdodau lleol eraill ynghylch 
ymagwedd tuag at ddigartrefedd a fyddai'n effeithio ar y data hwnnw. 
Nodwyd bod £50,000 ychwanegol wedi'i ddyrannu yn y cynigion cyllidebol 
ar gyfer digartrefedd; fodd bynnag, byddai'n cynnal y lefelau gwasanaeth 
cyfredol ac ni fyddai'n darparu newid sylweddol. 

 

 Gofynnwyd am ddiweddariad ar adfer dyled a sut roedd hyn yn effeithio ar 
y gyllideb. Tynnodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai 
sylw at y ffaith fod swydd wedi ei chreu i fynd i’r afael â hyn, ac roedd wedi 
ei hariannu fel menter ‘buddsoddi i gynilo’, er mwyn casglu dyled hirdymor 
oddi mewn i’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Nodwyd bod y bwlch wedi 
lleihau mewn perthynas â dyled heb ei thalu. O ran faint o ddyled oedd yn 
ddyledus, cyfeiriwyd at yr amserlenni amcanestyniad dyled misol a 
dywedwyd y gellid darparu'r wybodaeth i Aelodau'r Pwyllgor i'w sicrhau. 
 

 Lleisiwyd pryder ynghylch effaith y cynnig lleihau costau oddi mewn i’r 
gyllideb Addysg er mwyn lleihau nifer yr uwch reolwyr a rheolwyr canol a 
allai leihau addysgu yn yr ystafell ddosbarth. Holwyd hefyd sut y byddai'r 
arbedion cost hyn yn cael eu hadlewyrchu yn y gyllideb pan fyddai yna 
gyflogau gwarchodedig. Nododd Aelod Cyllid y Cabinet fod y cynigion yn 
seiliedig ar gyllideb llinell wastad o fewn addysg a bod rhai o'r meysydd 
hynny bellach wedi derbyn cyllid ychwanegol yn sgil setliad cyllid 
Llywodraeth Cymru.  

 

 Tynnwyd sylw at yr effaith bosibl ar staff eraill pe bai nifer yr uwch reolwyr 
a’r rheolwyr canol yn cael eu lleihau, gyda phryder yn cael ei leisio 
ynghylch pwy fyddai'n rhedeg yr adrannau. Eglurodd y Cyfarwyddwr Plant 
ac Ysgolion - o ran ailstrwythuro mewn ysgolion, na ellid dileu swydd a'i 
dyrannu i rywun a oedd ar lefel cyflog is a thynnwyd sylw at y broses 
gadarn oedd yn cynnwys panel diswyddo. 

 

 Cyfeiriwyd at y cynnig i leihau costau sef peidio â pharhau â thanysgrifiad 
CBAC a pham fod yr Awdurdod yn talu'r tanysgrifiad os nad oedd unrhyw 
effaith ar y ddarpariaeth gwasanaeth. Nodwyd fod penderfyniad wedi’i 
wneud ar y cyd ar draws y 22 awdurdod lleol yng Nghymru i beidio â 
thalu'r tanysgrifiad, sef £10,000. 

 

 Mae hyder yn y broses o gyflawni arbendion effeithlonrwydd i linell wastad 
y gyllideb ar gyfer Gwasanaethau Plant ac Oedolion.Tynnwyd sylw £1.3 
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miliwn o ostyngiadau mewn costau/effeithlonrwydd wedi'u graddio fel coch 
dan RAG, a gofynnwyd beth fyddai'n digwydd pe na bai'r gostyngiadau/ 
costau effeithlonrwydd hynny'n cael eu cyflawni. Cyfeiriodd Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai at amrywiol ddulliau o fewn cyllideb y 
Gwasanaethau Cymdeithasol i gydbwyso a gwastatáu’r gyllideb. 

 

 Cyfeiriwyd at y Rhaglen Rhyddhau Staff Ysgol yn Gynnar a'r Cynllun 
Diswyddo Gwirfoddol (VSS). Gofynnwyd a oedd llai o bwysau ar 
ddiswyddo yng nghyllideb 2020/21. Dywedodd Aelod Cyllid y Cabinet na 
ddylai fod cymaint o bwysau ag yn y blynyddoedd a fu a phe bai'r cyllid 
ychwanegol i'r gyllideb addysg trwy'r cynigion cyfalaf ar gyfer twf yn cael 
ei gymeradwyo, yna byddai newid mawr o ran helpu sefyllfa gyllidebol yr 
ysgolion. Nodwyd y byddai'n rhaid cynnal unrhyw ddiswyddiadau mewn 
ysgolion, a hynny oherwydd pwysau ariannol, o'u cyllideb ysgol hwy eu 
hunain. 

 
Yna bu'r Pwyllgor yn ystyried y pum maes canlynol yn unol â chais Aelod Cyllid y 
Cabinet fel a ganlyn: 
 

 Lefel y cynnydd yn Nhreth Gyngor Band D ar gyfer 2020-21 
 
Amlinellodd Aelod Cyllid y Cabinet yr opsiynau Treth Gyngor a'r incwm 
ychwanegol ar gyfer pob opsiwn. Tynnodd sylw at y ffaith mai'r opsiwn a 
argymhellir gan y Cabinet fyddai cynyddu'r Dreth Gyngor 5% ar eiddo Band 
D, a byddai hyn yn darparu £3 miliwn mewn incwm ychwanegol. 
 
Lleisiwyd pryderon ynghylch a fyddai cynnydd o 5% yn ddigon ar gyfer yr hyn 
yr oedd yr Awdurdod eisiau ei gyflawni a thynnwyd sylw at yr heriau ym maes 
Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Oedolion gyda golwg ar boblogaeth sy'n 
heneiddio. Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ei 
bod wedi derbyn sicrwydd y gellid cyflawni cyllideb y Gwasanaeth 
Cymdeithasol gyda chodiad o 5% yn y dreth Gyngor. 
 
Nodwyd bod y Dreth Gyngor wedi codi 12.5% a 9.92% yn ystod y ddwy 
flynedd flaenorol, ac aeth y Cyfarwyddwr Adnoddau ati i hysbysu’r Pwyllgor 
o'r materion sy'n ymwneud â'r Asesiad Gwariant Safonol (SSA) sydd wedi’i 
bennu gan Lywodraeth Cymru o ran y bwlch cyllido yn achos yr Awdurdod. Er 
mwyn gosod cyllideb gwariant net yn yr SSA, tynnodd sylw at y ffaith y byddai 
angen i'r Awdurdod godi treth y Cyngor 25% ac er mwyn cynnal y 
gwahaniaeth cyfredol rhwng y Dreth Gyngor a CTSS byddai angen cynnydd o 
8.1%. 
 
Nododd y Pwyllgor y ffigurau mewn perthynas â chanrannau pwy oedd yn 
talu Treth Gyngor yn Sir Benfro. Roedd oddeutu 56% yn talu Treth Gyngor 
100% ac roedd tua 25% yn talu Treth Gyngor gyda gostyngiad o 50% neu 
25%; fodd bynnag, cyhoeddwyd bod y ffigurau hyn yn cael eu diweddaru ar 
hyn o bryd. 

 
Wrth drafod codiad posibl yn y Dreth Gyngor, dywedwyd bod 56% o’r 
trigolion wedi’u heffeithio gan sawl cynnydd mawr mewn blynyddoedd 
blaenorol ac ar hyn o bryd roeddent o blaid cynnydd o 5% yn unig yn y dreth 
Gyngor; fodd bynnag, cyflwynwyd gwrthddadl oedd yn tynnu sylw at effaith 
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Treth Gyngor isel dros nifer o flynyddoedd oedd o blaid cynnydd uwch na 
5%. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Bryan; Eiliwyd gan y Cynghorydd Simon 
Hancock, bod y Pwyllgor yn derbyn cynnig y Cabinet i gynyddu lefel Treth 
Gyngor Band D ar gyfer 2020-21 o 5%. 

 
Rhoddwyd cefnogaeth bellach i dderbyn argymhelliad y Cabinet sef cynnydd o 
5%, a nodwyd y byddai unrhyw beth llai na 5% yn effeithio ar y rhai sy’n fwyaf 
agored i niwed. Dywedodd rhai Aelodau na allent gefnogi cyllideb oedd yn 
cynyddu’r dreth Gyngor ar adeg pan fo gwasanaethau’n cael eu lleihau. 
 
Awgrymodd rhai Aelodau y byddent yn ymatal rhag pleidleisio ar y mater hwn 
oherwydd eu bod am glywed barn y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu eraill ac yn 
edrych ar wybodaeth bellach. 
 
Ar ôl cael ei roi i Bleidlais, derbyniwyd y cynnig. 
 

PENDERFYNWYD 
 

Bod y Pwyllgor yn derbyn cynnig y Cabinet i gynyddu lefel Treth 
Gyngor Band D ar gyfer 2020-21 o 5%. 

 

 A yw'r £1.5m Wrth Gefn ar gyfer 2020-21 i 2023-24 yn ddigonol 
 
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid fod y gronfa wrth gefn wedi’i chynyddu 
£500,000 o'r flwyddyn flaenorol a chyfeiriodd at Leoliadau Tu Allan i’r Sir a allai 
ofyn am arian wrth gefn yn y gyllideb. Amlinellwyd y meysydd risg gan gyfeirio at 
effaith bosibl Brexit yn dilyn y cyfnod trosglwyddo. 
 
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid mai'r Gwasanaethau Cymdeithasol oedd 
y maes risg mwyaf ac yn ddelfrydol yr hoffai gael £5 miliwn yn y gronfa wrth gefn; 
fodd bynnag, byddai unrhyw gyllid ar gyfer y gronfa wrth gefn yn gyllid na ellid ei 
ddyrannu tuag at gyflenwi gwasanaethau. 
 
Wrth ystyried y mater, roedd y Pwyllgor yn gefnogol i’r ffaith bod y Cyllid Wrth 
Gefn, sef £1.5m ar gyfer 2020-21 i 2023-24, yn ddigonol. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Simon Hancock; Eiliwyd gan y Cynghorydd Ken 
Rowlands 
 

PENDERFYNWYD 
 
Bod y Pwyllgor yn cefnogi bod yr £1.5m Wrth Gefn ar gyfer 2020-
21 i 2023-24 yn ddigonol. 

 

 Arian argymelledig y Cabinet mewn perthynas â chynigion ar gyfer twf 
ar gyllidebau llinell wastad 

Bu’r Pwyllgor yn ystyried cynigion y Cabinet mewn perthynas â chyllid ar gyfer 
cynigion ar gyfer twf ar gyllidebau llinell wastad. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Bryan; Eiliwyd gan y Cynghorydd Aaron 
Carey 
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PENDERFYNWYD 

 
Bod y Pwyllgor yn cefnogi cyllid argymelledig y Cabinet mewn 
perthynas â chynigion ar gyfer twf ar gyllidebau llinell wastad 

 

 Unrhyw gynigion posibl eraill ar gyfer twf ar gyllidebau llinell wastad 
Gofynnodd Aelod y Cabinet dros Gyllid i'r Pwyllgor ystyried a oedd unrhyw 
gynigion posibl eraill ar gyfer twf ar gyllidebau llinell wastad. 
 
Mewn ymateb, tynnwyd sylw at y problemau diweddar gyda'r Ganolfan Gyswllt 
ac yn benodol pryderon nad oedd galwadau gwasanaethau cymdeithasol brys yn 
gallu mynd trwodd. Gofynnwyd a ellid edrych ar system TG newydd. Nodwyd 
bod hyn yn cael ei adolygu a bod TG yn cael cynnydd o £500,000 i'w cyllideb. 
Tynnwyd sylw at y ffaith ganlynol, sef, oherwydd setliad cyllideb Llywodraeth 
Cymru, na fyddai angen yr effeithlonrwydd cost arfaethedig yn achos y ganolfan 
gyswllt. Dywedodd Aelod Cyllid y Cabinet y byddai'n adrodd y safbwyntiau a 
fynegwyd yn ôl i'r Cabinet. 
 

 Y gostyngiadau cost/costau effeithlonrwydd arfaethedig a'r effaith ar 
ddarpariaeth y gwasanaethau 

 
Gofynnwyd am farn Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ar yr effaith ar 
ei feysydd gwasanaeth ac yn ei ymateb dywedodd fod dosbarthu’r cyllid 
ychwanegol wedi gosod y gyfarwyddiaeth mewn sefyllfa well o lawer nag a 
fyddai wedi’i rhagweld ar ddechrau proses y gyllideb. Tynnodd sylw at y ffaith er 
y byddai’r sefyllfa yn un heriol, ei bod ar y cyfan, yn sefyllfa hydrin dan yr 
amgylchiadau presennol. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Bryan; Eiliwyd gan y Cynghorydd Aaron 
Carey 
 

PENDERFYNWYD 
 

Bod y Pwyllgor yn cefnogi cynnwys y gyllideb mewn perthynas â'r 
Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Lloyd; Eiliwyd gan y Cynghorydd Vic Dennis 
 

PENDERFYNWYD 
 

a) Bod y Pwyllgor yn craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 
 

b) Bod y Pwyllgor wedi cynghori'r Cabinet o'i safbwynt mewn 
perthynas â'r cwestiynau a nodir uchod 

 
[Gadawodd Paul Dowson bryd hyn yn y Cyfarfod.]  
 
 

29. Gweithio Integredig o dan Gymru Iachach 
 
Croesawodd y Cadeirydd Elaine Lorton, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a 
Sue Leonard, PAVs i'r Cyfarfod ar gyfer yr eitem hon. 
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Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai yr adroddiad 
mewn perthynas â gweithio integredig dan Gymru Iachach sy'n nodi amcanion 
trawsnewid Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol gyda 
disgwyliadau ar gyfer mwy o integreiddio gofal a phwyslais ar les ac atal. 
Nodwyd bod yr Awdurdod yn gweithio'n agos gyda phartneriaid oedd yn cynnwys 
y Bwrdd Iechyd a'r trydydd sector, gyda’r dasg o ddarparu Cymru Iachach yn 
cael ei chefnogi trwy gronfa Drawsnewid genedlaethol. 
 
Nodwyd bod tair o’r wyth menter a gynhwyswyd yng nghynnig Gorllewin Cymru 
Iachach ar gyfer cyllid wedi’u cymeradwyo, sef y ‘Gofal Rhagweithiol, wedi’i 
alluogi gan dechnoleg’; ‘Integreiddiad cyflym, cyson’; a ‘chreu cysylltiadau i 
bawb’. Amlinellwyd y trefniadau cyflawni a'r cynnydd o ran gweithredu hyd yma 
mewn perthynas â’r tair rhaglen. 
 
Rhoddodd Elaine Lorton, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gyflwyniad ar Sir 
Benfro Iachach gan roi mwy o fanylion am y tair rhaglen. Tynnodd sylw at y ffaith 
fod y ffocws ar hyn o bryd ar lefel fach o bobl â lefel uchel o angen a bod y 
gronfa drawsnewid yn ceisio atal a dod o hyd i atebion. Byddai'r cyllid yn 
cynorthwyo i gyflymu’r gweithio cydweithredol oedd eisoes ar waith. 
 
Anerchodd Sue Leonard, PAVS, y pwyllgor a chyfeiriodd at waith Bwrdd Rhaglen 
Atal Sir Benfro. Dywedodd fod Sir Benfro yn arwain y ffordd yn ei ymagwedd a 
bod y gronfa bontio wedi rhoi cyfle i barhau ar y siwrnai honno. Tynnodd sylw at 
y ffaith y gellid gwneud mwy ar y cyd gyda golwg ar deleiechyd a theleofal. 
 
Wrth ystyried yr adroddiad a'r cyflwyniadau, tynnodd y Pwyllgor sylw at y 
pwyntiau allweddol canlynol: 
 

 Holwyd beth a wnaed i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y  prosiectau, o ran 
dysgu a pharhad y gwaith unwaith y byddai’r cyllid wedi dod i ben. Tynnodd 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol sylw at y pwysau cyllidebol a 
sut mae hynny'n gwneud pethau’n heriol i ffrydiau cyllido prif ffrwd ac 
amlinellodd yr angen i fynd trwy fecanwaith er mwyn galluogi prif ffrydio 
prosiectau a ariennir gan grant. 

 

 Nododd y Pwyllgor ddull gweithredu ar sail asedau'r Bwrdd Atal ac y byddai 
defnyddio'r asedau hynny yn cyfrannu at les y gymuned. 

 

 Tynnodd Elaine Lorton sylw at bwysigrwydd atal a soniodd am y cyfle i symud 
adnoddau o amgylch y system a bod cynllun cydgysylltiedig ar gael o fewn y 
Bwrdd Iechyd o'r hyn y byddai'n rhaid i drawsnewid ei gyflawni er mwyn 
galluogi'r Bwrdd Iechyd i brif ffrydio. Tynnodd sylw hefyd at yr angen am i 
bobl ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb personol a rhoddodd enghraifft, sef nifer 
isel y plant sy'n mynychu i gael brechiadau ffliw mewn meddygfa benodol. 

 

 Awgrymwyd hefyd yr hoffai'r Pwyllgor yn y dyfodol weld enghreifftiau dienw o 
sut roedd anghenion wedi'u diwallu a dangos sut roedd y prosiectau'n 
gwneud gwahaniaeth. Nodwyd bod yr Awdurdod yn gweithio gyda Phrifysgol 
Abertawe mewn proses o edrych ar yr effaith ar unigolion ‘y newid mwyaf 
sylweddol’, proses oedd yn fecanwaith darparu adborth. 
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 Dywedwyd bod Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn gyfrifoldeb pawb, a 
chyfeiriwyd at esiampl Solva Care, lle’r oedd cymuned wedi cymryd 
cyfrifoldeb lleol , ond nad oedd hyn o reidrwydd yn wir ym mhob ardal. 
Awgrymwyd y byddai map o ba brosiectau lleol oedd yn mynd ymlaen yn 
cynorthwyo i rannu arfer da. Nodwyd bod sesiynau rhwydweithio prosiect 
‘creu cysylltiadau i bawb’ yn cael eu cynnal er mwyn rhannu arfer gorau. 

 

 O ran cysylltu â Chynghorau Tref a Chymuned, dywedodd Elaine Lorton fod 
yr holl Gynghorau Tref a Chymuned wedi eu gwahodd i weithdai fel rhan o 
gwmpasu a datblygu ar rwydweithiau cymunedol integredig. Tynnwyd sylw at 
yr angen i wneud mwy ac i ddatblygu'r cysylltiadau hynny, a nodwyd eu bod 
yn bartneriaid hanfodol bwysig yn y gwaith hwnnw. Cyfeiriwyd at yr 
anawsterau blaenorol ynghylch cyfarfodydd y Cynghorau Tref a Chymuned 
a’r Cyswllt Sector Gwirfoddol. 

 
 [Gadawodd Aaron Carey bryd hyn yn y Cyfarfod.]  
 

 Ar gais, darparodd Sue Leonard wybodaeth bellach yn ymwneud â'r platfform 
rhannu sgiliau digidol o'r enw 'Made Open', sef datrysiad ar-lein i gyfnewid 
sgiliau. Nodwyd y byddai'n cael ei dreialu trwy hybiau gweithredu lleol wedi 
iddo gael ei adolygu gan yr adran gyfreithiol a Safonau’r Gymraeg cyn ei roi 
ar waith. 

 

 Gofynnwyd am wybodaeth bellach am y prosiect Llesiant a Gwydnwch 
Cymunedol ac yn benodol faint o lwyddiant oedd wedi dod i’w ran. Tynnodd 
Sue Leonard sylw at y ffaith ei fod yn brosiect oedd yn cael ei redeg gan 
PLANED, oedd yn aelod o'r Bwrdd Atal ac yn fodel da wrth adeiladu 
cyfathrebu gwydn. Cyfeiriodd at ddigwyddiad a drefnwyd ar gyfer mis Ebrill a 
fyddai’n amlinellu llwyddiannau’r prosiect; fodd bynnag, eglurodd nad oedd y 
prosiect yma yn cael ei ariannu trwy'r gronfa drawsnewid. 

 
[Gadawodd y Cynghorydd David Lloyd bryd hyn yn y Cyfarfod.]  
 

 Tynnwyd sylw at y ffaith y dylai'r Pwyllgor ddefnyddio'i ddylanwad i geisio dod 
â llwyddiant i'r prosiectau. 

 

 O ran cyfleu'r neges i'r Gymuned, awgrymwyd a ellid gwneud mwy o 
ddefnydd o’r monitorau mewn Canolfannau Iechyd er mwyn cyfleu'r neges i’r 
gymuned; a chyfeiriwyd at fferyllwyr y gellid hefyd eu defnyddio fel mannau 
gwybodaeth. Ymatebodd Elaine Lorton trwy dynnu sylw at amrywiol 
wasanaethau o fewn fferyllfeydd oedd yn cynnwys menter o’r enw 
‘cymunedau fferyllfeydd ar gered’ oedd yn darparu ystod estynedig o 
wasanaethau; Gwybodaeth QR; gwasanaethau cyfeirio ac ymgynghori. 
Roedd hi'n cydnabod y pwyntiau a wnaed ynglŷn â’i bod yn bwysig bod pobl 
yn cael at y gofal cywir ar yr adeg iawn. 

 

 Tynnwyd sylw at y ffaith na fyddai rhai Cynghorau Tref a Chymuned efallai yn 
ymwybodol o'r prosiectau a amlinellwyd ac awgrymwyd y gellid gwneud 
trefniadau i gynnal cyfarfod chwarterol gydag One Voice Wales er mwyn 
cyfleu neges y prosiectau a helpu i adeiladu pontydd. 

 



Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol: 09.01.2020   
 

 

 
Wrth ystyried a oedd unrhyw gyfleoedd wedi'u nodi ar gyfer craffu yn y dyfodol, 
cyfeiriodd y Cadeirydd at yr awgrymiadau y tynnwyd sylw atynt yn y trafodaethau 
a fyddai'n cael eu cyflwyno gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Bryan; Eiliwyd gan y Cynghorydd Paul Rapi 
 

PENDERFYNWYD 
 
Nodi'r adroddiad 

 
30. Trawsnewid Cyfleoedd Dydd 

 
Bu’r Pwyllgor yn ystyried adroddiad ar Drawsnewid Cyfleoedd Dydd. 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan Gyfarwyddwr yr Adran Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai a thynnodd sylw at y ffaith bod adolygiad o'r ddarpariaeth 
gwasanaeth dydd wedi cychwyn ym mis Ionawr 2019 a bod y Cabinet wedi 
cymeradwyo ymgynghoriad ffurfiol ar opsiynau ar gyfer model yn y dyfodol ym 
mis Mai 2019. Nododd y Pwyllgor ganlyniadau'r ymarfer ymgynghori a'r 
cynlluniau. i ddechrau gyda cham 2 y broses adolygu, oedd yn cynnwys y llinell 
amser arfaethedig ar gyfer y Prosiect Trawsnewid Cyfleoedd Dydd. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gofal Oedolion a Thai ei fod yn fodel wedi'i gyd-
gynhyrchu sy'n adeiladu ar y Strategaeth Anabledd Dysgu. 
 
Wrth ystyried yr adroddiad, tynnwyd sylw at y pwyntiau allweddol canlynol fel a 
ganlyn: 
 

 Tynnwyd sylw at ymatebion yr ymgynghoriad lle cyfeiriwyd at bryderon yn 
ymwneud â theithio a’r posibilrwydd o gau canolfannau, gyda galw am 
fanylion pellach am nifer y pryderon ac ym mha feysydd oedden nhw. 
Amlinellwyd canlyniadau'r broses ymgynghori o'r adroddiad; fodd bynnag, 
cytunwyd y byddai manylion pellach am yr ymatebion hynny yn cael eu 
darparu i Aelodau'r Pwyllgor. 

 

 Dywedodd Aelod Cabinet y Gwasanaethau Cymdeithasol, o ran pobl yn 
lleisio pryderon, fod hyn yn ymwneud â phobl yn ceisio dychmygu sut y 
byddai'r newidiadau yn effeithio arnyn nhw ac roedd yn bwysig dangos i 
ddefnyddwyr sut olwg fyddai ar y model newydd a sut y byddai'n effeithio 
arnynt. 

 

 O ran craffu ar y broses Trawsnewid Cyfleoedd Dydd parhaus, cytunwyd y 
dylai fod yn eitem sefydlog ar yr agenda wrth iddo fynd drwy’r cam cyflawni. 

 

 Holwyd pam y dewiswyd Crymych fel ‘hyb lles’ yn y cynigion yn lle 
Abergwaun. Ymatebodd y Pennaeth Gofal Oedolion a Thai fod hyn yn ddull 
pragmatig o ran lle mae defnyddwyr, ar hyn o bryd, yn cael at eu 
gwasanaethau dydd. Nododd y Pwyllgor hefyd fod nifer o ddefnyddwyr yn 
byw yng Ngheredigion neu Gaerfyrddin a’u bod yn teithio i ddarpariaeth 
gwasanaeth yn Sir Benfro. 
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 Cyfeiriwyd at y Fforwm Darparu Cyfleoedd Dydd a gofynnwyd a oedd yn dal i 
weithredu a pha werth oedd yn ei ychwanegu at y broses. Nodwyd bod y 
fforwm yn cael ei gadeirio gan Sir Benfro yn Gyntaf a'i fod yn cael ei adolygu 
fel rhan o'r strategaeth; a bod pob darparwr gwasanaeth sy'n gysylltiedig â 
chyfleoedd dydd i bobl hŷn neu rai ag anableddau dysgu wedi eu gwahodd i 
gynnig sylw fel rhan o'r broses. 

 

 Gofynnwyd am eglurhad ar y defnydd mwy o daliadau uniongyrchol fel yr 
amlinellwyd yn opsiwn 2 yr adroddiad, oedd yn cynnwys pa brosesau fyddai 
ar waith i fonitro hyn gyda phobl agored i niwed. Tynnodd y Pennaeth Gofal 
Oedolion a Thai sylw at ddyletswydd statudol yr Awdurdod i ystyried taliadau 
uniongyrchol bob amser am ofal cartref a chyfleoedd dydd, a nodwyd nad 
oedd yn cael ei reoleiddio yn yr un modd â'r sector gofal cartref. Tynnwyd 
sylw at yr opsiwn ‘gwasanaeth a reolir’ er mwyn cefnogi defnyddwyr gyda 
thaliadau uniongyrchol. O ran sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu gwarchod 
cyfeiriwyd at atebolrwydd ariannol a phrotocolau diogelu. 

 

 Gofynnwyd pam nad oedd Aberdaugleddau wedi'i chynnwys fel hyb gan ei 
bod yn ardal boblog iawn. Cyfeiriodd Pennaeth yr Adran Gofal Oedolion a 
Thai at leoliad yr adnoddau cyfredol a bod pobl yn tueddu tynnu at leoliad y 
ddarpariaeth gyfredol. Dywedodd nad hwn oedd y model terfynol ac y gellid 
trosglwyddo'r sylwadau hynny. 

 

 Mewn ymateb i ymholiad yn ymwneud â’r goblygiadau ar gyfer y ddarpariaeth 
‘cyfleoedd dydd’ presennol dywedwyd y byddai’r Awdurdod yn edrych i 
gynyddu gweithgareddau cymunedol trwy adeiladu ar y model cyfredol oedd 
ar waith. Cyfeiriwyd at y cam nesaf a fyddai’n symud tuag at arfarniadau 
opsiynau yn ymwneud â’r cymunedau a’r safleoedd, gan nodi bod gwaith yn 
parhau ac nad oedd y penderfyniadau hynny wedi’u gwneud hyd yma. 

 

 Lleisiwyd pryderon mewn perthynas â phroblemau trafnidiaeth posibl yn 
achos cymunedau gwledig sy'n defnyddio gwasanaethau a gofynnwyd a oedd 
unrhyw ddarpariaeth penwythnos. Cyfeiriwyd at y polisi trafnidiaeth, lle, pe na 
bai pobl yn gallu defnyddio eu cludiant eu hunain, yna byddai’r Awdurdod yn 
darparu cludiant i’r ganolfan ddydd. O ran darpariaeth y tu allan i oriau 
gwaith, nododd y Pwyllgor fod hwn yn faes oedd yn cael ei ystyried fel rhan 
o'r broses. 

 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Paul Rapi; Eiliwyd gan y Cynghorydd Stephen 
Joseph  
 

PENDERFYNWYD 
 
Bod y Pwyllgor wedi nodi cynnwys yr adroddiad a'r camau nesaf 
sy'n ofynnol wrth foderneiddio ein cyfleoedd dydd yn Sir Benfro. 

 

31. Blaenraglen Waith 2019-20  
 
Bu’r Pwyllgor yn ystyried Blaenraglen Waith 2019-20. 
 
Nodwyd bod dyddiad ar gyfer cyfarfod cyntaf y gweithgor Sicrwydd Ansawdd yn 
y broses o gael ei drefnu. 
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Cadarnhawyd y byddai eitem sefydlog yn cael ei hychwanegu at y flaenraglen 
waith mewn perthynas â chynnydd Trawsnewid Cyfleoedd Dydd. 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 1.38y.p.  


